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De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid1 hebben 
kennisgenomen van de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 
15 december 2020 met de reactie op de nadere vragen2 over de 
rapportage Internationale Mensenrechtenprocedures over het jaar 20193. 
In aanvulling op de eerdere vragen van 9 juli 2020 en zijn reactie van 
31 augustus 2020 hierop4, en vooruitlopend op de nog te verschijnen 
rapportages, hebben de leden van de commissie bij brief van 3 maart 
2021 nog een tweetal vragen gestuurd van de leden van de PVV-fractie. 

De Minister heeft op 12 april 2021 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde nader 
schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
Van Dooren 

1 Samenstelling:
Backer (D66), De Boer (GL) (voorzitter), Van Dijk (SGP), Van Hattem (PVV), Rombouts (CDA), 
vac. (CU), Baay-Timmerman (50PLUS), Adriaansens (VVD), arbouw (VVD), Bezaan (PVV), De 
Blécourt-Wouterse (VVD), Dittrich (D66), Doornhof (CDA), Janssen (SP), Karimi (GL), Meijer 
(VVD), Nicolaï (PvdD), Otten (Fractie-Otten) (ondervoorzitter), Recourt (PvdA), Rietkerk (CDA), 
Veldhoen (GL), Van Wely (Fractie-Nanninga), Nanninga (Fractie-Nanninga). Raven (OSF), 
Karakus (PvdA), Talsma (CU), Hiddema (FVD)

2 Kamerstukken I 2020/21, 32 735 L.
3 Bijlage bij: Kamerstukken I 2019/20, 32 735, J.
4 Kamerstukken I 2019/20, 32 735, K.
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
JUSTITIE EN VEILIGHEID  

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken 

Den Haag, 3 maart 2021 

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben met 
belangstelling kennisgenomen van uw brief van 15 december 2020 met de 
reactie op de nadere vragen5 over de rapportage Internationale Mensen-
rechtenprocedures over het jaar 20196. In aanvulling op de eerdere vragen 
van 9 juli 2020 en uw reactie van 31 augustus 2020 hierop7, en vooruit-
lopend op de nog te verschijnen rapportages, hebben de leden van de 
PVV-fractie echter nog een tweetal vragen. 

In de brief van 31 augustus 2020 staat op de eerste bladzijde de volgende 
passage: «Het doel van de Jaarrapportage is om het parlement jaarlijks te 
informeren over de internationale mensenrechtenprocedures waar 
Nederland bij betrokken is geweest, de mensenrechtenrapportages die 
door Nederland zijn ingediend bij verdragscomités van de Verenigde 
Naties (VN) die toezicht houden op de naleving van verdragen inzake 
mensenrechten en andere relevante internationale ontwikkelingen 
rondom internationale mensenrechtenprocedures.» 

Naar aanleiding van deze passage vragen de leden van de PVV-fractie of u 
met betrekking tot de internationale mensenrechtenprocedures waarbij 
Nederland in 2019 betrokken is geweest en de mensenrechtenrapportages 
die door Nederland in dat jaar zijn ingediend, zo specifiek mogelijk kunt 
aangeven in hoeverre deze te maken hadden met gewelddadige en 
intolerante islamitische dan wel communistische ideologieën. Zo nee, 
waarom niet? De leden van deze fractie krijgen graag een gemotiveerd 
antwoord, met zoveel mogelijk details. 

Zij vernemen ook graag of u bereid bent om in de volgende jaarrappor-
tages over internationale mensenrechtenprocedures waar Nederland bij 
betrokken is geweest en de mensenrechtenrapportages die door 
Nederland zijn ingediend, zo specifiek mogelijk aan te geven in hoeverre 
deze gerelateerd zijn aan gewelddadige en intolerante islamitische dan 
wel communistische ideologieën. Zo nee, waarom niet? De leden van de 
PVV-fractie krijgen graag een gemotiveerd antwoord. 

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien uw 
reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag binnen vier 
weken na dagtekening van deze brief. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
M.M. de Boer 

5 Kamerstukken I 2020/21, 32 735 L.
6 Bijlage bij: Kamerstukken I 2019/20, 32 735, J.
7 Kamerstukken I 2019/20, 32 735, K.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 12 april 2021 

Op 3 maart 2021 ontving ik het verzoek van de vaste commissie voor 
Justitie en Veiligheid om, in aanvulling op mijn brieven van 31 augustus 
2020 en 15 december 2020, nader in te gaan op een tweetal vragen van de 
commissieleden over de Rapportage 2019 – Internationale Mensenrech-
tenprocedures (Jaarrapportage) en over nog te verschijnen jaarrappor-
tages. U vraagt in hoeverre de zaken die in de rapportage zijn opgenomen 
gerelateerd zijn aan gewelddadige en intolerante islamitische dan wel 
communistische ideologieën en of die informatie in de jaarrapportages 
wordt opgenomen. Graag voldoe ik met deze brief aan uw verzoek. 

De uitspraken waarvan een samenvatting is opgenomen in de Jaarrap-
portage, zien niet op zaken die te maken hadden met gewelddadige en 
intolerante islamitische dan wel communistische ideologieën. 
Ook de mensenrechtenrapportages die in 2019 zijn ingediend, zijn niet 
gerelateerd aan gewelddadige en intolerante islamitische dan wel 
communistische ideologieën. 

In de Jaarrapportage worden samenvattingen opgenomen van de 
uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In deze 
samenvattingen wordt onder meer het voor de uitspraak relevante 
feitenkader vermeld. Indien relevant voor de achtergrond van de zaak, 
wordt derhalve in de jaarrapportage opgenomen of een zaak is gerela-
teerd aan gewelddadige en intolerante islamitische dan wel communis-
tische ideologieën. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
S.A. Blok
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